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Tisková zpráva 
č. 11/2022 

 

 

Na veletrhu IFA v Berlíně se letos Miele představuje ještě 

chytřeji, komfortněji – a udržitelněji 
 

 
 Ústředním tématem je udržitelnost – pro větší ochranu životního prostředí a klimatu 

ve firmě i v domácnosti 

 Kromě toho se představí: nové varné desky, konvektomaty a chytré služby pro náročné 

požitkáře – a mnohem více 

 Jednatel Zinkann: „Miele je na cestě růstu“ 

 

"Objevte kvalitu, která předběhla svou dobu. Pro lepší budoucnost." - pod tímto heslem 

se přední světový výrobce prémiových domácích spotřebičů vrací na první veletrh IFA od 

roku 2019. Co to konkrétně znamená, prozradili na tiskové konferenci na veletrhu IFA 

výkonní ředitelé společnosti Dr. Markus Miele a Dr. Reinhard Zinkann a marketingový 

ředitel skupiny Miele Dr. Axel Kniehl. Od 2. do 6. září bude pozornost věnována tomu, jak 

Miele chrání životní prostředí a klima a pomáhá lidem žít udržitelněji a lépe. Kromě toho 

budou k dispozici jedinečné novinky pro chytré vaření a stylový požitek, které nabízí 

pouze Miele. 

 

Miele zajišťuje udržitelnost chytré domácnosti a pomáhá dále snižovat emise CO2 a spotřebu 

elektřiny. Zde pomůže například nový Consumption Dashboard* v aplikaci Miele. Uvádí, kolik 

elektřiny a vody skutečně spotřebovaly myčka nádobí nebo pračka během programu – 

a poskytuje tipy, jak spotřebiče používat efektivněji. Zákazníci s fotovoltaickým systémem 

na střeše mohou optimalizovat vlastní spotřebu energie prostřednictvím inteligentního řízení 

spotřeby, na kterém Miele spolupracuje se silnými partnery. 

 

Větší udržitelnost v kuchyni slibují také volně stojící chladničky Miele generace K 4000 - například 

díky inovativnímu systému čerstvosti PerfectFresh Active, kdy souhra teploty kolem nuly stupňů 

s jemnou vodní mlhou udržuje zeleninu a ovoce křupavě čerstvé až pětkrát déle, čímž zabraňuje 

plýtvání potravinami. „Co se týče energetické účinnosti, jsou nové chladničky Miele rovněž 

v popředí," říká Axel Kniehl. Obzvláště kvalitní a zároveň prostorově úsporné izolační desky 

s oxidem křemičitým (kyselinou křemičitou) zde zajišťují energetickou účinnost třídy A** 

po mnoho let. 

 

Zvláště chutný, výživný a zdravý způsob přípravy pokrmů je, jak známo, vaření v páře. 

Kombinace tohoto způsobu přípravy s plnohodnotnou a dobře vybavenou troubou 

(konvektomatem) je považována za vrchol kvalitně vybavené kuchyně. Společnost Miele na 

veletrhu IFA představí nové modely, které jsou nyní vybaveny samočisticí funkcí HydroClean. 

A u indukčních varných desek s integrovaným odsavačem par, které zažívají boom, představí 

Miele další optimalizované přístroje, které odsávají ještě efektivněji než jejich předchůdci – 
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a zároveň pracují velmi tiše. „Všechny uvedené modely byly testovány na dvacetiletou životnost, 

což je další důvod, proč je rozhodnutí pro Miele příspěvkem k udržitelnosti realizované v praxi," 

říká Markus Miele, který na tiskové konferenci také představil plány a cíle společnosti v oblasti 

dalšího snižování emisí CO2 v různých oblastech. 

 

Na začátku tiskové konference měl Reinhard Zinkann pozitivní zprávy o obchodní situaci 

rodinného koncernu z Gütersloh. Zvláštní konjunktura u domácích spotřebičů způsobená 

pandemií koronaviru se sice značně zhoršila a celkové spotřebitelské klima na důležitých trzích 

prudce pokleslo, přesto je Miele stále ještě na dobré cestě růstu – po zvýšení obratu o 7,5 % 

v roce 2021 a o 6,5 % v roce 2020. „Poptávka po kvalitních domácích spotřebičích, zejména 

v oblasti vestavných přístrojů, zůstává nadále vysoká," uvedl Zinkann, „mnoho lidí evidentně 

nakupuje uvědoměleji, například v případě domácích spotřebičů s ohledem na jejich dlouhou 

životnost a energetickou účinnost."  

 

Díky „Sustainability Alley“ lze u Miele interaktivně zažít udržitelnost 

 

Na to, s jakým důrazem společnost rozvíjí svůj závazek k ochraně životního prostředí a klimatu 

ve všech závodech, v oblasti prodeje, servisu a logistiky, se zaměřuje interaktivní Sustainability 

Alley v centru veletržního stánku. Samotný stánek je také navržen tak, aby byl udržitelný: 

nástavby se uskladní a znovu použijí, nábytek a dekorace jsou pronajaté, použitý papír 

se stoprocentně recykluje. Dárkové tašky jsou zrušeny stejně jako vstupenky s možností tisku 

a poukázky – to je jen několik příkladů. Stánek Miele byl jako vždy umístěn v hale 2.1 vedle 

dlouholetých sousedů Jura a Liebherr, s více než 400 spotřebiči na ploše 3 000 m2. 

 

* Aplikace popsané v textu jsou doplňkové digitální nabídky společnosti Miele & Cie. KG nebo partnerských 

společností Miele. Všechny chytré aplikace umožňuje systém Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit 

v závislosti na modelu a zemi. 

** V CZ sortimentu od roku 2023. 

 

 


